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vico, de se envolver e acompa-

nhar as decisões que lhe dizem 

respeito e não deixar que estas 

sejam sempre tomadas por ou-

tros. Falar no fim das coisas esta-

rem já feitas não resolve nada 

nem ajuda a quem toma deci-

sões. É, pois, importante e de 

grande auxílio também para a 

governação autárquica, que a 

comunidade encontre formas de 

colaborar com esta. Pela nossa 

parte, esperamos contribuir com 

o ‘CulturAche’ no acompanha-

mento e informação, tanto quan-

to possível e de acordo com a 

nossa capacidade, nas grandes 

decisões ou falta delas em bene-

fício da comunidade local. 

 

SENHORA DO MIRADOURO 

 

Por mais um ano não pudemos 

festejar a nossa Padroeira como 

desde tempos imemoriais se tem 

feito, por causa da pandemia que 

teima em não nos deixar. 

Contudo, no que à parte religiosa 

diz respeito, os  miguelenses con-

tinuam a manifestar a sua fé, en-

chendo a Igreja à hora da missa e 

manifestando a seu apego à Vir-

gem engalanando as ruas com 

colchas e flores à passagem da 

sua imagem acompanhada pelos 

mordomos que, mais um ano, 

não puderam fazer a parte civil 

da sua festa.  

No entanto, embora não houves-

se festa como habitualmente, 

muitos dos nossos conterrâneos, 

acompanhados de filhos e netos 

não deixaram de visitar o torrão 

natal e seus familiares.  

A sua visita vem animar o comér-

cio, cafés e restaurantes que 

não têm mãos a medir nesses 

dias, fazendo mais negócio do 

que quase no resto do ano. 

São poucos os dias que por cá 

passam mas é notória a diferen-

ça de ambiente na nossa terra: 

ouvem-se os gritos e as correrias 

das crianças, vêm-se os vizinhos 

sentados às portas das casas a 

porem a conversa em dia, enfim, 

fazem lembrar tempos que não 

voltarão a não ser de ano a ano. 

O Postal Ilustrado deste mês não 

pode deixar de ser alusivo à nos-

sa Padroeira, no seu andor e no 

passeio pelas ruas de S. Miguel.  

NESTA EDIÇÃO 

 

Editorial   
Noticias da Associação 

Crónica 

Outras Notícias 

Investigação 

Estatística 

Momento Poesis 

Óbitos 

Ficha Técnica 

  

EDITORIAL 
 

 

 Esta vai ser a última 

edição do ‘CulturAche’ 

antes do ato eleitoral para as au-

tárquicas 2021. Em face da impor-

tância que se revestem estas elei-

ções na vida da comunidade, afi-

gurou-se-nos necessário contribuir 

para um melhor esclarecimento 

dos nossos leitores sobre as mes-

mas. Assim, publicamos as respos-

tas dos candidatos à Presidência 

da Junta de Freguesia de S. Miguel 

de Acha sobre algumas questões  

que consideramos serem pertinen-

tes. Aproveitamos também para 

agradecer a sua simpatia e as su-

as respostas. 

Na habitual crónica do nosso jor-

nal é também referenciado a im-

portância do papel a desempenhar 

pela Sociedade Civil nas suas múl-

tiplas formas de atuação e da sua 

preponderância na ajuda de toma-

da de decisões por parte da gover-

nação autárquica. 

A comunidade deve estar cada vez 

mais consciente do seu dever cívi - 

              BOLETIM INFORMATIVO DA A.D.E.P.A.C. DE  S. MIGUEL  DE ACHA 
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NOTÍCIAS DA ASSOCIAÇÃO 

 

Na primeira reunião após a tomada 

de posse dos novos corpos sociais da 

Associação, realizada no dia 3 de 

Julho passado, o Presidente da Mesa 

da Assembleia Geral eleito submeteu 

à apreciação e votação a seguinte 

moção, a qual foi aprovada por unani-

midade e aclamação: 

 

“O Presidente da Direção cessante, 

António Milheiro, desenvolveu à fren-

te da ADEPAC um trabalho esforçado 

e de grande valia, muitas vezes sem 

ajudas, que conferiu inequivocamen-

te visibilidade  e reconhecimento pú-

blico à Associação. 

Por isso é justo reconhecer os crédi-

tos pela realização de eventos rele-

vantes na vida da Associação que 

muito a prestigiaram e que ao mes-

mo tempo levaram o nome de S. Mi-

guel de Acha a muitas partes do terri-

tório de Portugal. 

Por esses atos, e pelo esforço, empe-

nhamento  e até pelos sacrifícios pes-

soais com que dirigiu a Associação, é 

merecedor de reconhecimento públi-

co, a começar por parte dos associa-

dos, mas também, por certo, de to-

dos os conterrâneos que beneficia-

ram das iniciativas e eventos que 

organizou ao serviço da ADEPAC. 

Em face do exposto, proponho que 

esta Assembleia lhe preste um voto 

de devido reconhecimento, louvor e 

agradecimento por todo o trabalho 

sempre empenhado que despendeu  

ao longo dos muitos anos na Direção 

da nossa Associação.” 

 

 

SUBSÍDIO 
 

A Câmara Municipal de Idanha atribu-

iu à nossa associação um subsídio no 

valor  de € 2 250,00, destinado ao 

apoio às actividades orçamentadas 

para o ano corrente. 

 

P á g i n a  2  
c u l t u r a c h e  

O Município de Idanha distribuiu pelas 

42 associações do concelho a impor-

tância de  € 495 000,00. 

  

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 

 

Com o propósito de ajudar os conterrâ-

neos a fazer a sua escolha entre os 

dois candidatos à Assembleia de Fre-

guesia, publicamos a seguir as entre-

vistas que fizemos a ambos.  

 

Cabeça de lista do Parti-

do Socialista (PS) à Junta 

de Freguesia de S. Miguel 

de Acha 

Cristina Geraldes, 49 

anos, é natural de São Miguel de Acha.  

Licenciada em Sociologia. Desempe-

nhou o cargo de Diretora Técnica no 

Centro Social e Paroquial de São Mi-

guel de Acha. É a coordenadora da 

Rede de IPSS do concelho de Idanha-a-

-Nova. 

P. As três principais ideias do vosso 

programa eleitoral. 

R: Apresentamos uma equipa de proxi-

midade, dinâmica e disponível. O nos-

so objetivo é trabalhar para e com as 

pessoas, indo ao encontro das suas 

necessidades e expectativas. A quali-

dade de vida e o desenvolvimento a 

partir das potencialidades e caracterís-

ticas que distinguem a nossa freguesia 

e que são pontos fortes e diferenciado-

res, são objetivos a atingir para que S. 

Miguel de Acha seja um lugar de exce-

lência para viver e visitar. 

Relativamente à nossa estratégia de 

trabalho e  de  propostas  mais  concre- 

tas serão globalmente divulgadas no 

manifesto eleitoral da nossa candida-

tura. Estamos seguros que apresenta-

mos ideias diferenciadoras e necessá-

rias para a nossa freguesia, como a 

criação de um espaço de realização de 

festas e eventos, com árvores e zona 

ajardinada para fruição; a criação de 

sinalética direcional e interpretativa 

dos elementos patrimoniais, com con-

teúdos de apoio à visitação; a criação 

de uma rota turística; a promoção da 

mobilidade suave através da criação 

de percurso pedonal e ciclovia, com 

sinalética e condições de segurança; a 

instalação de um posto de carrega-

mento de viaturas elétricas, entre ou-

tras. 

Respeitar e dignificar o passado, para 

construir o presente e projetar o futuro 

é a nossa estratégia. Prometemos tra-

balho, dedicação e proximidade! 

P. Se ganhar, qual vai ser a vossa pri-

meira iniciativa a tomar. 

R: A nossa primeira iniciativa será a 

reestruturação e modernização dos 

serviços prestados à população de 

forma a torná-los mais céleres e efici-

entes, tanto nos encaminhamentos 

como nas soluções. O nosso propósito 

é envolver toda a população 

no exercício de uma cidadania partici-

pativa nos processos de governação 

local, incentivando o seu contributo 

para viver o presente e construir o 

futuro da terra onde habita-

mos. Queremos também estabelecer 

uma maior articulação e participação 

ativa na estratégia do Município de 

Idanha-a-Nova, bem como de outras 

entidades públicas e privadas.  

P. Qual a disponibilidade para apoio 

ao associativismo em S. Miguel de 

Acha e se considera útil a partilha, por 

parte da Junta de Freguesia, de even-

tos com as associações locais. 

O associativismo é um dos pilares da 

salvaguarda, da divulgação e do dina-

mismo do potencial sociocultural, re-

creativo e desportivo da nossa comu-

nidade.  

Momento de assinatura do protocolo 



As associações constituem parceiros 

preferenciais na nossa estratégia de 

dinamização de eventos em diferentes 

áreas. Neste contexto, a nossa candida-

tura privilegiará e apoiará o associativis-

mo, incentivando à cooperação e ao tra-

balho em rede, motivando e envolvendo 

toda a população. O apoio à projeção 

das nossas associações culturais e insti-

tuições é necessário e fundamental para 

mantermos a nossa comunidade viva e 

dinâmica. A ADEPAC, a Associação de 

Caçadores, a Confraria do Soventre ou 

outras que se venham a criar, são sinó-

nimo de vitalidade, união e inovação 

social.  

 

José Anselmo Carreiro, 

candidato pelo Movimento 

Para Todos (MPT) à presi-

dência da Junta de Fre-

guesia de S. Miguel de 

Acha, 63 anos, empresário da constru-

ção civil. Foi dirigente associativo da 

ACRA. Pertenceu ao Grupo de Cantares 

de S. Miguel de Acha. 

P.  As três principais ideias do vosso pro-

grama eleitoral. 

R. Acção social- apoio à natalidade a 

famílias residentes na freguesia, criação 

de um banco social para promover e 

apoiar a angariação de alimentos, vestu-

ário e mobiliário. É muito importante 

apoiar o cuidador informal. 

Na comunidade o movimento pretende 

promover a participação dos cidadãos 

no processo de gestão pública. Preten-

demos dar voz aos mais jovens para 

apresentarem ideias inovadoras que 

certamente serão úteis para o desenvol-

vimento da freguesia. 

Para as crianças pretendemos promover 

actividades lúdicas, bem como reiniciar 

as actividades de Atl. 

P. Se ganhar, qual vai ser a vossa primei-

ra iniciativa a tomar. 

R. A pergunta, qual a primeira obra a 

fazer se vencer as eleições será a requa-

lificação do muro do lado esquerdo na 

entrada do bairro de S. Sebastião. 

P a g i n a   3 C u l t u r A c h e 

tivo que este local tenha uma boa 

apresentação. 

E o que se passa com a porta de 

entrada desta aldeia tantas vezes 

atravessada? Está de tal maneira 

degradada que envergonha qual-

quer um que sinta a sua Terra e 

deixa na memória dos que por lá 

passam indiferença, desconforto e 

repulsa.  Todo este lugar tem de ser 

reconstruído e requalificado, porque 

se impõe respeito tanto pelos pre-

sentes bem como pelos antepassa-

dos. 

Ora, o largo da Estalagem é domina-

do pelo "Palheiro", também designa-

do de Curral ou Lagar.  Este Palhei-

ro, de construção banal e sem qual-

quer utilidade, encontra-se comple-

tamente degradado, sem telhado e 

cheio de silvas no seu interior, ocu-

pando injustamente um lugar de 

destaque na aldeia.  Não é, pois, 

justo, muito menos honroso, que 

este Palheiro seja a principal refe-

rência, o primeiro contacto para 

quem entra em São Miguel de Acha,  

e por tudo isto deverá  pura e  sim-

plesmente desaparecer. Desapare-

cer? Sim! Porquê?  

1º- Porque impede que se veja e 

seja admirada a bonita muralha/

reduto do Castelo, assim como es-

treita o "largo" da Estalagem, dando-

lhe uma imerecida pequenez. Subli-

nhe-se que a parede traseira do 

Palheiro tem uma altura inferior a 1 

metro dado que assenta na muralha 

e a sua parede tem menos de meta-

de da largura da muralha, tendo a 

sua edificação eliminado um dos 

seus portões, conforme se pode 

ainda hoje constatar. 

 A eliminação do Palheiro primitivará 

a outrora grandeza do largo e permi-

tirá "abrir portas" para a aldeia, ser-

vindo de ligação entre o largo da 

Estalagem e a zona do Castelo e do 

Salão Paroquial, edifícios que serão 

alvo de reabilitação.  

P. Qual a disponibilidade para apoio ao 

associativismo em S. Miguel de Acha e 

se considera útil a partilha, por parte 

da Junta de Freguesia, de eventos com 

as associações locais. 

R. No associativismo colaborar e apoi-

ar as instituições, associações  e co-

missões de festas. Pretendemos apoio 

no incentivo à reabilitação da ACRA. Já 

na cultura pretendemos promover ses-

sões de cinema e teatro, ao ar livre 

sempre que seja possível. 

 

ARTIGO DE OPINIÃO 

  

O Palheiro, um proble-

ma que é uma solução 
 

A "Estalagem" (Estalage 

no dialeto local), também 

designado de "Almas", é para todos os 

habitantes de São Miguel de Acha 

mais do que um largo à entrada da 

aldeia. Representa um lugar mítico 

que faz parte da memória coletiva e 

histórica das suas gentes, tendo sido 

em tempos uma verdadeira "praça de   

 encontros"  cheia  de  tradições e um 

dos seus "ex-líbris". 

Este largo é para São Miguel de Acha o 

seu hall de entrada e, como em qual-

quer sítio, o seu principal cartão de 

visita. Todos sabemos que nada é 

mais marcante do que o primeiro im-

pacto e se queremos deixar uma boa 

impressão aos nossos convidados, aos 

que passam por nós, às nossas famí-

lias e aos "micaelenses" em geral, te-

mos que aprimorar este local.  É de 

salientar que São Miguel de Acha re-

presenta dentro do concelho de Ida-

nha-a-Nova um ponto de comunicação 

único entre vários concelhos do distrito 

de Castelo Branco e de ligação a Espa-

nha, sendo uma das poucas aldeias 

que é literalmente atravessada por 

uma estrada nacional (a N233), consti-

tuindo um importante ponto de passa-

gem entre habitantes do Concelho, 

turistas e camionistas. É, pois, impera- 



contribuir para o futuro da região e 

para as gerações vindouras. 

São Miguel e as suas gentes que tão 

apoucados têm sido, merecem!! 

 
(António Coelho) 

 

MOMENTO POESIA 

OS CAMPOS DE SOLIDÃO 
 
 

Os campos da minha aldeia 

estão tristes e sós. 

Contêm segredos antigos 

que não contam agora! 

 

Choram a solidão 

queimados de abandonos 

e suores que já não caem. 

Gritam na aridez 

pelo vigor dos braços 

que de velhos os deixaram 

sem préstimo! 

 

Recordam alegrias e cansaços 

amor e orgulho 

agora deitados no fim. 

 

Os silêncios desmedidos 

que se instalaram 

e os sons que não são ouvidos 

calaram-se adormecidos. 

no tempo que é. 

 

Dormem sem glória! 

Restam as recordações. 

Escreve-se a história, 

em folhas de emoções 

e linhas de memória. 

 

João Alberto Bentes, 22 de Junho, de 2014 

 

INNVESTIGAÇÃO 

 

Património judaico 
 

Perguntar quando 

chegaram os judeus 

ao território português 

é uma questão sem resposta ade-

quada.  

 2º- A Estalagem foi o primeiro grande 

local de encontro das nossas gentes. 

Era ali, antes de passar para a zona da 

"Ponte", que muito do pessoal era con-

tratado para trabalhar no campo, dis-

pondo de dois bancos de cerca de 5 

metros cada, onde se podia esperar 

sentado. Era também neste largo que 

se reuniam os trabalhadores do campo 

nas suas deslocações para os locais de 

trabalho, em ranchos (fegas para a 

apanha da azeitona, mondadeiras para 

a monda do trigo,..). Uma vez destruído 

o Palheiro poder-se-á, integrando a 

área pouco útil existente à sua frente, 

configurar uma verdadeira praça que 

falta a São Miguel de Acha, um ponto 

de encontro entre as suas gentes, e, 

quiçá, ligá-la a um possível café com 

zona de esplanadas (há por ali um 

mesmo à beira e outro no lado oposto 

da estrada), que não só dará qualidade 

de vida aos locais, mas também incen-

tivará a parar quem por lá passa de 

carro;  

3º- Foi neste sítio construída a primeira 

fonte pública de água potável, o que 

simboliza a importância histórico deste 

local. Embora a fonte ainda hoje per-

maneça   é  preciso   estar   bem  aten-

to para a admirar.  
Foi aqui que, aquando da segunda 

construção das fontes de água canali-

zada denominadas «Chafarizes» (a pri-

meira foi o Chafariz da Sra.do Miradou-

ro), se erigiu um chafariz  com  duas  

bicas  colocadas em lados opostos.  
Todos os restantes chafarizes construí-

dos na mesma altura têm apenas uma 

bica (Sra. do Miradouro, Rua da Olivei-

ra e Rossio). Esta obra foi desmantela-

da e colocada apenas uma parte e 

uma só bica encostada à parede do 

palheiro. 

A reconfiguração desta área permitirá 

requalificar este património existente, 

integrando-o num verdadeiro museu ao 

ar livre;  

4º- O nome Estalagem advém-lhe de 

ter sido a zona das estalagens/

hospedagens. A  última   hospedagem,  

cujo edifício ainda hoje existe, foi a ca-

sa do tio Joaquim Pedro, onde pernoita-

vam, entre outros, os almocreves e os 

ourives de quem lembramos, de mota e 

caixa às costas, os irmãos Celestino. A 

transformação desta zona poderá abrir 

portas a projetos turísticos de alojamen-

to e restauração num local cheio de 

tradições; 

5º- A Estalagem era também o primeiro 

encontro dos rapazes que iam para a 

Escola Nova, frequentada em tempos 

por mais de 120 alunos. Quem hoje 

tiver mais de 60 anos (rapazes) recor-

dar-se-á de jogar ali futebol, pois este 

largo era um autêntico estádio! Hoje 

poderá vir a ser um local onde os nos-

sos filhos, netos e novos rapazes da 

terra, voltarão a brincar;  

6º.- Na Estalagem/Almas pode ver-se "o 

Nicho das Almas" ("Campanário?") em 

frente do qual sempre paravam e conti-

nuam a parar os nossos conterrâneos 

cristãos que nos deixam e partem para 

a outra vida. A destruição do Palheiro 

poderá dar origem a um roteiro turístico 

e religioso, começando nas almas, pas-

sando pelo Castelo e Salão Paroquial, e 

atravessando a aldeia até à Igreja, dei-

xando depois os turistas/transeuntes 

perderem-se pelo serpenteado de ruas, 

quelhas e travessas. 

 As razões atrás descritas e também o 

nosso desejo de contribuir para a sus-

pensão, ou pelo menos atenuação do 

declínio  da  nossa  terra,  levam-nos  a 

defender uma reabilitação/

requalificação profunda de toda a zona 

Estalagem/Almas, que passa no nosso 

entender pela destruição do Palheiro. 

Esta obra irá revalorizar o Castelo e o 

Salão Paroquial, ambos em reabilitação 

e numa fase de trabalhos formais já 

adiantada, melhorando a qualidade de 

vida dos habitantes de São Miguel de 

Acha e contribuindo para tornar o Con-

celho de Idanha-a-Nova mais atrativo.  

Não podemos baixar os braços e deixar 

de aproveitar esta que pode vir a ser a 

última oportunidade de quem ainda 

pode, com memórias vivas do passado,  

AGOSTO 2021 
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 Sabemos apenas que chegaram à 

Península Ibérica ou sefarad numa 

das suas múltiplas diásporas. Encon-

tram-se marcas dos judeus peninsula-

res, também designados como sefar-

ditas, desde o século II-III.  

Pertencem a D. Dinis as mais antigas 

minutas de cartas de confirmação de 

privilégios a comunas de judeus do 

reino. O aumento populacional na Bei-

ra interior, tal como no resto do reino, 

adveio da imigração de judeus caste-

lhanos e de outros reinos peninsula-

res, como Navarra e Aragão, nos finais 

dos séculos XIV e XV, justificada pelo 

Édito de Expulsão de Castela em 

1492, mas também por um movimen-

to de tensão anti-judaica. A população 

judaica fixava-se preferencialmente 

junto à raia com Castela, uma vez que 

isso facilitava as relações comerciais e 

familiares clandestinas, podendo con-

tinuar a manter contacto com a vida 

que deixavam para trás. 

Em finais do século XV a maior parte 

dos concelhos tinha a sua comuna ou 

a sua judiaria e nela a sinagoga, que 

num modelo mais simples podia mes-

mo funcionar numa casa de habita-

ção. 

Depois de promulgado o édito de ex-

pulsão por D. Manuel, pressionado 

pelos Reis Católicos, e tendo consciên-

cia que não podia perder a força inte-

lectual e económica dos judeus, de-

senvolveu uma estratégica da conver-

são e baptismo forçado. Ainda assim, 

a maior parte dos cristãos-novos man-

tiveram-se no reino protegidos pelo 

rei, que proibiu as inquirições durante 

20 anos para que se pudessem afei-

çoar às novas crenças. Nesse período 

adquiriram mobilidade, e deslocaram-

se para lugares onde o seu passado 

judeu não era conhecido, misturando-

se com os cristãos-velhos, alguns in-

gressaram na nobreza, nas ordens 

militares e nas universidades. 

Mesmo após a conversão forçada os 

judeus continuaram a manter uma 

feroz endogamia, casando entre si, 

com outros cristãos-novos da mesma 

comunidade ou de comunidades vizi-

nhas. 

Os processos da Inquisição mostrara- 

nos uma comunidade próspera, onde 

o cristianismo escondia um judaísmo 

clandestino no interior das casas. Este 

relacionamento fechado, quer familiar, 

quer económico, permitiu-lhes viver 

numa atitude híbrida: exteriormente 

cristãos, baptizados, crismados e fre-

quentadores da igreja e dos sacra-

mentos, membros de confrarias, e, ao  

mesmo tempo, continuadores da tradi-

ção religiosa judaica no seio das suas 

famílias e casas. 

As marcas cruciformes, concavidades 

nas ombreiras das portas e os símbolos 

mágico-religiosos esculpidos nas casas 

constituem manifestações simbólicas 

exteriores da conversão ao cristianismo 

e de uma vida dupla. As concavidades 

destinavam-se a conter no seu interior 

um pequeno rolo de papel ou pergami-

nho com orações de culto judaico e as 

marcas funcionavam como símbolo 

religioso ou amuleto, procurando pro-

tecção e sorte para a casa e seus habi-

tantes, dando cumprimento às seguin-

tes palavras da Bíblia de Jerusalém (Dt 

6,4-9) “ Ouve ó Israel: Iahweh nosso 

Deus é único Iahweh! Portanto amarás 

a Iahweh teu Deus com todo o teu cora-

ção, com toda a tua alma e com toda a 

tua força. Que estas palavras que hoje 

te ordeno estejam em teu coração. Tu 

as inculcarás aos teus filhos, e delas 

falarás sentado em tua casa e andando 

em teu caminho, deitado e de pé. Tu as 

atarás à tua mão como um sinal, e se-

rão como um frontal entre os teus 

olhos; tu as escreverás nos umbrais da 

tua casa, e nas tuas portas”. 

No início do século XVII, regista-se um 

decréscimo populacional, devido a uma 

conjuntura de fome, epidemias, recruta-

mento forçado, viagens para o novo 

mundo,  que  esvaziou  Portugal. A par 

disso, muitas localidades perderam 

pessoas que fugiram à Inquisição. No 

território que constitui hoje o concelho 

de Idanha-a-Nova, em 1631, foram ar-

rolados para pagamento do juro do Per-

dão Geral  pelo  menos 75  cristãos-

novos.  

As tensões e ódios criaram agitação e 

as denúncias atiraram famílias inteiras 

para o cárcere e para a miséria.  

Muitos tentaram refazer a vida fora do 

país. A título de exemplo, destaco Ri-

beiro Sanches, médico e grande inte-

lectual, nascido em Penamacor, filho 

de Simão Nunes “Flamengo”, 

de Penamacor, e de Ana Nunes Ribei-

ro, de Idanha-a-Nova, abastados co-

merciantes cristãos-novos da Beira 

Baixa. Foi denunciado por um primo 

à Inquisição pela prática de judaísmo, 

fugiu e exilou-se. Estudou e exerceu 

medicina em diversos países da Euro-

pa. Foi médico no Corpo Imperial dos 

Cadetes de São Petersburgo e da cza-

rina da Rússia, tendo terminado os 

seus dias em Paris dedicando-se à 

ciência e ao pensamento. É um dos 

maiores vultos da ciência e cultura 

europeias do século XVIII. 

As investigações levadas a cabo corro-

boram a presença histórica das comu-

nidades judaicas no território e S. Mi-

guel de Acha não é excepção. Destas 

comunidades permanecem inúmeros 

vestígios, seja pela toponímia, pelos 

cruciformes e símbolos mágico-

religiosos, ou mesmo, pela existência 

de casas com interiores comunican-

tes. Marcas ainda perceptíveis, que 

merecem ser estudadas, salvaguarda-

das e valorizadas.  
Adalgisa Patrícia Mendes Leitão Dias, arqueóloga 

 

 

CRÓNICA 
 

Governação autárquica e 

sociedade civil 

 

A governação autárquica 

tem vindo a sofrer várias 

alterações, embora essas mudanças 

se tenham vindo a processar em di-

versas fases. Existem novos desafios 

que os municípios enfrentam a nível 

económico, de sustentabilidade ambi-

ental, na cultura e também a nível 

social.  A estes pressupostos acres-

centam-se ainda a globalização da 

economia, a integração europeia com 

impacto social e económico que veio 

obrigar os decisores locais a adotar 

novos modelos de governação. Estes 

têm vindo a assentar, principalmente, 

na colaboração com outras institui-

ções públicas, na integração regional 

e na modernização da administração 

pública. Nem todas as autarquias lu-

tam com os mesmos problemas, o 

litoral consegue ter uma maior capaci-

dade de desenvolvimento económico, 

social e cultural. 

Os municípios com maior densidade 

populacional contam com uma maior 

eficácia de governo, dado o efeito de  
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economia de escala,  enquanto a Beira 

Interior luta contra a desertificação, a 

falta de pessoas e quadros capazes de 

suportar as mudanças necessárias aos 

dinamismos de desenvolvimento de 

que tanto carece. E isto só pode ser 

conseguido através da disponibilização 

de conhecimento científico e tecnológi-

co por parte das instituições do ensino 

superior. A intervenção dos cidadãos 

na vida pública local, encontra-se bas-

tante dependente dos níveis de educa-

ção e isso afeta o papel dos responsá-

veis pela governação local.  A este con-

texto, acresce um aumento de respon-

sabilidades transferidas para as autar-

quias através da descentralização de 

competências, que não têm vindo 

acompanhadas dos respetivos recur-

sos financeiros para lhes fazer face. 

Uma problemática que suscita apostas 

em desafios diferentes pelos muníci-

pes de regiões mais desfavorecidas, 

que, dadas as dificuldades, assumem 

um papel mais reivindicativo junto a 

diferentes níveis de governo. 

 Contudo, há necessidade de maior 

aposta nas caraterísticas e particularis-

mos de cada região, aproveitando tra-

dições e costumes, identificando patri-

mónio e aspetos culturais das suas 

gentes. Mas estas ações só serão pos-

síveis através de uma melhor e cuida-

da comunicação para  o  exterior,   fo 

mentando uma discussão  pública  de 

projetos e apoios que a autarquia está 

disposta a conceder.  Muitas vezes, 

percebe-se que há um marketing para 

o interior do circuito que concebeu e 

desenvolveu projetos desconhecidos 

da comunidade cuja discussão decor-

reu só entre os que os aprovaram. A 

lógica da centralização hierárquica de 

comando é substituída pela coordena-

ção e negociação das várias perceções 

sobre o que é melhor para a comunida-

de sem esta ser ouvida, mantendo 

interesses vários que se implementam 

em numerosas redes da administração 

autárquica. 

 É, pois, necessário melhorar democra-

ticamente os processos de governação 

local e a sua qualidade, de acordo com 

as regras e procedimentos consagra-

dos na lei, que deve ser do conheci-

mento alargado da comunidade. Man-

ter um saudável compromisso de parti-

lha de informação entre a oposição e 

os cidadãos. Convidar as comunidades 

locais a participar na gestão pública do 

município e submeter a fiscalização 

decisões que tenham impacto ao nível 

das estruturas locais e na qualidade 

de vida das pessoas. Ter boas páticas .  

 

 

 

 

de governação e mantê-las ativas. Isto 

às vezes existe, mas fica só no papel 

e não tem acompanhamento nem 

esclarecimento por parte da vereação 

junto comunidade.  

A isto deve também juntar-se, numa 

evolução de mentalidades, uma Soci-

edade Civil que seja expressão da 

cultura do povo, ativa e com capacida-

de de intervenção e que, nas sua múl-

tiplas formas de atuação, prime por 

uma maior participação na vida públi-

ca. Esta deve ter uma expressão mais 

conseguida nas regiões do interior do 

país, onde se encontra um maior alhe-

amento a estas questões, evidencian-

do maiores dificuldades de adesão a 

estes processos. Bem sei que fomos 

habituados a ter sempre alguém, en-

tre nós, a providenciar pelo nosso 

bem-estar e, contudo, a mais das ve-

zes,  isso não tem passado de pro-

messas, conhecedores que são do 

nosso alheamento e afastamento das 

decisões políticas mais importantes. O 

povo tende a considerar que há sem-

pre alguém que é responsável pela 

resolução dos nossos próprios proble-

mas e pela criação das condições 

necessárias ao bem-estar comum. 

Mas, como dita a experiência, não 

tem sido sempre assim. É em nós que 

começa a responsabilidade  de  acom-

panhar e interferir nas decisões do 

poder local, a fim de se encontrarem  

melhores soluções para os problemas 

da comunidade. 

Para o efeito, há uma grande varieda-

de de organizações  que oferecem 

enquadramento a esse dever cívico 

de intervenção nas decisões que dire-

tamente nos afetam, que incluímos no 

interior desse conceito maior que de-

nominamos por Sociedade Civil, onde 

são congregadas as diferentes visões 

existentes. Esta deverá, numa ação 

coletiva e voluntária,  mobilizar os 

interesses e aspirações de cidadãos, 

organizados e unidos em redor de 

interesses, objetivos, valores e tradi-

ções comuns. A Sociedade Civil surge, 

assim, através de uma rede de insti-

tuições culturais, cívicas, religiosas, 

sociais e económicas, constituída por 

laços múltiplos no interior dos vários 

micro poderes existentes. Destaca-se 

neste enquadramento o papel das 

associações culturais e recreativas na 

contribuição para se encontrarem 

soluções que melhorem qualidade de 

vida das localidades/regiões onde 

intervêm. Num trabalho direcionado 

para o bem-estar comum, na redução  

das assimetrias regionais, lutando 

contra as desigualdades e injustiças. 

O funcionamento da governabilidade 

local encontra-se divido entre dois 

modelos: uma governação em rede, 

não hierárquica, interdependente, vin-

culando uma variedade de atores pú-

blicos e privados que partilham recur-

sos e cooperam para aumentar a efici-

ência na implementação de políticas 

públicas. Outra, em sentido contrário, 

aposta numa governação tradicionalis-

ta, na centralidade do executivo cama-

rário e na preponderância do presiden-

te para as estratégicas de desenvolvi-

mento local. A escolha, como sempre, 

é dos eleitores. 

 
Manuel Ruivo 
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ÓBITOS 

No dia 6 de Agosto, Maria José Geral-

des;  

No dia 7 de Agosto, Maria Henriqueta 

Milheiro, com 83 anos de idade; 

No dia 11 de Agosto, Maria da Concei-

ção Geraldes Nunes (Pitau) com 88 

anos; 

No dia 30 de Agosto, Virgílio Ramos  

Vaz (Peneira) com 83 anos de idade. 

Às famílias enlutadas enviamos senti-

das condolências.  
 

ESTATISTICA 
No mês de Agosto, tivemos 1 217 visitantes na 

Internet, contadas pelo Google 
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